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ЗАПИСНИК 
 

са 13. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

одржане у Пироту 04.10.2017. године 

 

Председник Заједнице , Александар Вељковић, домаћин састанка је поздравио  директора Техничке школе 
из Пирота Ацу Божића, присутне госте и присутне чланове ИО Заједнице, пожелевши им ефикасан рад. Аца 
Божић је поздравио присутне чланове и госте пожелевши им гостопримство у школи и Пироту. 

 Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 19 чланова 
ИО), те је предложен и усвојен следећи дневни ред: 

 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање Записника са претходнe седнице , 
2. Финансијски план Заједнице за школску 2017/2018 годину 
3. Календар такмичења, разматрање Правилника о такмичењима ученика 
4. Стручно усавршавање 
5. Електромонтер мрежа и постројења 
6. Реализација активности реформе средњег стручног образовања ( Електротехничар рачунара,) 
7. Текућа питања 

 
   

Тачка 1. 

 
 Једногласно је усвојен Записник са 12. Седнице, новог сазива Извршног одбора, одржане у Кончареву 

30.06.2017. године од стране Извршног одбора. 
 

Тачка 2. 

  
Секретар Заједнице, Соколовић Небојша, упознао је Извршни одбор о актуелној финансијској ситуацији 

у Заједници и са финансијским планом. Сагледавајући актуелно финансијско стање, предлог председништва 
Заједнице је да чланарина у Заједници у наредној школској години буде на нивоу претходне (90 динара * број 
одељења * 12 месеци).  

 Извршни одбор Заједнице је једногласно усвојио финасијски план.  
 
 

Тачка 3.     
 
Анализирано је републичко такмичење одржано у Ужицу и недоумице створене због непрецизног кључа 

и тумачења Комисије. Договорено је да радна група оформљена испред Заједнице ( Биљана Ковачевић, Ранка 
Вујичић и Драгана Рашић), размотре Правилник о такмичењима и припреме предлог за евентуалне измене за 
наредну седницу Извршног одбора. 

Такође је договорено да по један представник Актива региона и професор са ВИШЕРа, размотре поново 
Правилник из Програмирања и  за наредну седницу припреме предлог измена. 

Календар такмичења са предлогом термина и домаћина је представљен Извршном одбору и 
једногласно је усвојен. Домаћин 24. Републичког такмичења из Основа електротехнике 1 и 2, електронике и 
енергетске електронике је ЕТиГШ „Никола Тесла“ из Јагодине. Предлог календара проследити министарству и 
школама Заједнице. 

Техничка школа из Зајечара је предложила организацију републичког  такмичења ученика  из 
микроконтролера и микрорачунара. Договорено је да Заједници доставе елаборат и предлог Правилника, који 
ћемо проследити осталим школама, позвати их на састанак, сачинити коначан предлог и доставити га 
Министарству. 



 
Тачка 4. 

 
Извршни одбор Заједнице је упознат са могућношћу стручног усавршавања акредитованог курса 

Заједнице  „ od hardwera do WEB” сервиса. Са детаљима, садржајем, трајањем , ценом и повољностима за школе 
чланице Заједнице су упознати сви присутни чланови. 

Позване су све школе да доставе предлог програма за акредитацију Заједници, која ће конкурисати код 
Завода.  

 

 
Тачка 5.     

 
Школе Заједнице су поново упознате са дешавањима везаним за трогодишњи образовни профил по 

дуалном систему, Електромонтер мрежа и постројења. Након дискусије, договорено је и донешена одлука да се 
Заједница обрати Министарству са предлогом-иницијативим да се овом образовном профилу промени назив у 
Електромонтер, како би се омогућило да и стари образовни профил Електромонтер мрежа и постројења остане у 
систему, а да и нови Електромонтер уђе у систем. 

 
Тачка 6.    
 
 У оквиру активности у реформи образовања Извршни одбор је упознат са информацијом да су завршени 

сви процеси вредновања образовног профила Електротехничар информационих технологија-оглед и да је 
потребно послати допис Министру за превођење у редован образовни профил.  

 Секретар Заједнице је упознао присутне са активностима на иновирању образовног профила 
Електротехничар рачунара. Све школе Извршног одбора су обавештене са активностима на иновирању овог 
образовног профила. Први састанак Комисије, сачињене од присутних професора из те области се одржава 
истовремено са радом седнице. Комисија ће сачинити почетни предлог у ком правцу треба да иде иновирани 
образовни профил. Секретар Заједнице ће приступити наредним корацима у консултацијама са Заводом и 
Саветом за стручно образовање. 

 
Тачка 7.     
  

У оквиру текућих питања, Извршни одбор је дискутовао о усвојеном закону о основама система 
образовања и васпитања. 

 Соколовић Небојша је упознао присутне са информацијом да ће ЕТШ „Никола Тесла“ из Ниша, ове 
године предложити Министарству организацију ТеслаИнфоКупа са свим нивоима такмичења. Школе домаћини 
регионалног нивоа такмичења су обећале подршку у организацији такмичења и прихватиле домаћинство 
регионалног нивоа. 

      
 
   

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ    
                
Александар Вељковић,   
дипл. инж. електронике  


